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Kommande/planerade projekt
1. Retail, kontor & bostäder på s.k. "gateway parcel"

(tillåter/uppmuntrar hög höjd och ambitiös arkitektur).
Byggnadshöjd ca 75 m, i projekteringsfas.

2. Retail 3 vån (Target) & bostäder. Byggstart under 2012,
byggnadshöjd ca 45 m.

3. Kontor, ev retail i bottenvåning, Skanska är byggherre,
ansluter i byggnadshöjd till Boylston 1330 (ca 45 m).

Förslag i detta projekt
A. Ny gångförbindelse till/från Landmark center och T-

stationen, inklusive ny utformning av övergångsställen och
trottoar (C).

B.Trädplantering längs Boylston street enligt stadens riktlinjer
och önskemål. Hänger samman med breddning av
gångbana och indrag av huskropp från
gatuliv/fastighetsgräns.

C. Ny utformning av övergångsställen och trottoarmark.
Körfält för högersväng sätts med avvikande marksten för
att visuellt ingå i gångytor.

N

BACK BAY FENS

TRE SIDOR
Den studerade tomten är i dagsläget lågexploaterad och upptas i
östra delen av en fristående matbutik från tidigt 70-tal (Shaw's)
med tillhörande ytparkering samt en bensinstation i hörnet mot
Park drive.

Tomten kan förenklat sett delas in i tre sidor med skilda
utmaningar och möjligheter:
1. Långsida mot Boylson street: fasad i nordväst som i hög grad
bidrar till att definiera gaturummet och upplevelsen av nedre
Boylston street. Denna sida blir också en slags fond eller
slutfasad för det befintliga lokala centrat runt Landmark Center
och kan i samverkan med butikslokalerna på andra sidan Boylston
och triangeln mot Brookline avenue bidra till en mer
sammanhållen urban situation och miljö längs Boylston street.

2. Baksida mot bostadshus: mellan tomten och bostadhusen i
söder finns idag en smal gränd av typisk public alley-karaktär.
Själva gränden ligger försänkt ca 2 meter mot den befintliga
ytparkeringen och bostadshusens bottenvåningar vätter mot
denna lägre nivå, mestadels med biytor. Husens höjd är BV+5
respektive BV+3. Gränden används som parkerings- och
uppställningsyta och östra delen domineras av matbutikens
baksida i form av en tät tegelfasad.
Ett grundförslag för denna sida var att spegla bostäderna och
uppgradera gränden, kopplat till trädgårdsrum eller gröna inslag i
projektet. Två huvudaspekter blir avgörande här: ljusinsläpp till
befintliga bostäder samt vilken typ av utsikt/insyn man vill ge.
Bostäder ställer också två likvärdiga användningar mot varandra
istället för att skapa ett obalanserat förhållande mellan betraktare
och betraktad eller offentligt kontra privat.

3. Kortsida mot Park drive: mot den trafikerade Park drive bör
någon typ av buffertzon etableras, liknande förgårdarna i de
befintliga bostadshusen. Här har man att förhålla sig dels till
parkrummet längs Park drive och den hårt trafikerade korsningen
Boylston street/Brookline avenue. Rollen av "entrébyggnad" är i
detaljplanen reserverad för triangeln på andra sidna Boylston, så
här bör förmodligen en mer återhållen gestaltning och
miljö/upplevelse eftersträvas men som samtidigt får karaktär av
entré till både projektet och stadsdelen i sig - när man har korsat
Park drive ska upplevelsen vara att man är "framme", med givna
och enkla valmöjligheter för att gå vidare eller stanna till.
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DETALJPLAN
Stadsplaneringen i Boston hanteras av BRA, Boston
Redevelopment Authority som har i princip samma roll som
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.  Under 2002 togs en ny
detaljplan fram för Fenway-området som syftade till att förbättra
och utveckla miljön framför allt i West Fenway, som då började bli
nedgånget och underutnyttjat. Kvarteren väster om Emerald
Necklace och runt Fenway Park delades in fyra delar med olika
inriktning (se instickskarta). I  detaljplanebeskrivningen listas först
de övergripande målen för respektive del:

1. Brookline Avenue Commercial Subdistrict
Befintlig markanvändning: blandad kommersiell och rekrea-
tionsverksamhet inkluderande kontor, utbildning, institutioner och
forskningsverksamhet.

2. Fenway Triangle Mixed Use Subdistrict.
Tillåter och uppmuntrar en dynamisk miljö för yrkesverksamhet,
kultur och rekreation.

3. Fenway North Boylston neighborhood Subdistrict.
Motsvarar South Boylston neighborhood Subdistrict (nr 4) i
användning men tillåter flexibilitet i byggnadshöjder och andra
begränsningar då området inte gränsar till bostadsområdet.

4. Fenway South Boylston neighborhood Subdistrict
Tillåter och uppmuntrar flerfunktions-projekt med kombinationer
av bostäder, kommersiella lokaler och grannskapsanknytna
affärsverksamheter.

Den mer detaljerade anvisningen för område nr 4 listar exempel
på önskvärda och mindre önskvärda programinnehåll för ny
exploatering

Principal Uses to be Encouraged and Allowed:
Residential uses such as multifamily dwellings, affordable
housing units, affordable artists’ live/work space, hotels of 200
rooms or less, educational uses, community uses, day care,
government office, health clubs, general offices (when composing
no more than 35 percent-40 percent of the gross floor area of a
building), galleries, local retail and service uses primarily serving
neighborhood needs, restaurants (excluding drive-in uses),
compatible accessory uses.

Principal Uses to be Discouraged or Prohibited:
Wholesale business and storage, institutional uses, industrial
uses, repair garages, bars, gasoline service stations, non-
accessory parking and vehicle storage and service uses.

Allmänna målsättningar
Både i beskrivande texter och i plananvisningarna kan märkas en
ambition att skapa en mer varierad och intim miljö i västra
Fenway som underlättar (icke bilburen) rörelse i alla fyra zoner,
med skillnaden South Boylston dessutom skall ha en starkare
koppling till bostadskvarteren både i funktioner och karaktär.
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"Gränden"
Bakgatan mot bostadshusen bryts ner i mindre
rumsligheter och uttryck i vardaglig skala och material.
Uppbrutna volymer - "icke-arkitektur", variation i entréer,
tegelkulörer och förband.

Tegel, målad träpanel, ärgad plåt, murgöna.

ELEMENT
"Muren"
Massiv volym där innehållet underordnar sig strukturen;
hor is tone l l u ts t räckn ing längs ga tan men där
bottenvåningen öppnar sig och spiller ut aktivitet på
trottoaren. Sänker sig i västra delen och släpper fram taket
som skjuter ut mot gatan. Faller sönder upptill mot söder
och skapar terrasser och indrag för bostäderna.

Tegel, kopparplåt, glas.

"Taket"
Struktur och konstrukion. Tak, läktare och loftgångar, både
yta att vistas på och brygga till andra rum och volymer.
Takgittret som system med olika innehåll beroende på vad
som finns under; funktioner speglas upp i taket.

Stål, glas, pelare, balkar, fribärande trappor.

"Parken"
Klättrande park - eller taket som tar sig ner på marken.
Taklandskap under tak. När man åker upp till badet går
man upp och ut på taket. Rörelse mellan nivåer följer
taket/parken, rörelse mellan rum/funktioner smiter in under
lutande ytor.

Betong, grönska, trädäck, galvad plåt, skorstenar, duvslag.
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